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Waardig uitgedragen worden - toelichting bij de cover
In de coronatijd werden de overledenen in het verpleeghuis 
diezelfde dag in korte tijd in een body bag afgevoerd. Zo snel 
mogelijk weg met het virus, volgens het RIVM protocol. Dit 
stuitte veel zorgmedewerkers tegen de borst en vele mensen 
met hen. Het idee ontstond om de vrijwilligers van de quilt-
groep die anders in het verpleeghuis les kregen te vragen  
of zij bereid waren een rouwkleed te quilten in de coronatijd. 
Zodat dit rouwkleed over de body bag of kist van de over-
ledene gelegd kon worden om zo waardig de overledene uit te 
dragen uit de laatste woonplek. Zorgmedewerkers staan dan 
ook in een soort erehaag in de hal. Andere ouderen zien dan 
ook dat dit op een respectvolle manier gebeurt. Ouderen met 
dementie worden dan minder emotioneel, is ook de hoopvolle 
gedachte. De kleur paars is de kleur van de rouw, inkeer. 

De afbeelding op het quilt is ontworpen door kunstenares  
Margreet Scholten. Ze ontwierp eerder voor het verpleeghuis  
in Hoogvliet een baarkleed dat gelukkig na corona-tijd ook 
weer gebruikt kan worden.
Het opleggen, dragen en afnemen van het baarkleed op en van 
de kist vormt een helend ritueel in tijden van afscheid nemen. 
Zorg en familie vindt door de aanraking van het baarkleed 
verbinding. De zorg wordt letterlijk uit handen gegeven en  
terug ontvangen.

Betekenis van cover
De mensen zijn verschillend, ieder mens is uniek.  
Deze ouderen komen wonen in het verpleeghuis, veelal is  
dat het laatste huis hier op aarde. Ze zijn op weg naar…

Bij de afbeelding ziet u de eerste letter van het Joodse alfabet, 
de Beth. De betekenis van deze letter B is: dak boven het 
hoofd, steun in de rug, grond onder de voeten, de toekomst 
tegemoet. Dat willen wij als geestelijk verzorgers, de zorg- 
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